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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului 

care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului 
„Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013. 
         Având în vedere raportul nr.157430/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului 
„Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Codului Civil; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra terenului aferent 
Restaurantului „Ciobănaşul”, în suprafaţă de 505 mp., situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi 
preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 1 an, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea 
desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului “Ciobănaşul”. 

  Art.3. Preţul de pornire a negocierii va fi stabilit prin  raport de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. S.C.COREAL S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei terenului pe ultimii 3 ani, calculată conform 
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în acest sens şi a 
legislaţiei în vigoare. 

  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public şi să îndeplinească condiţiile de 
publicitate imobiliară prevăzută de lege. 
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  Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 

procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C.COREAL S.A. 

  Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.17/2010 şi nr.227/2010. 

Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.COREAL S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 

        NR.  157430/ 23.10. 2013                                             
     SE APROBĂ,                       
                                                                                                       PRIMAR,                                                                          
                                                                                          LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 
 
 
 

RAPORT, 
 
 
 Prin  Hotărârea  nr. 17/ 28.01.2010 , Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat la art.1, 

concesionarea  prin negociere directă, pe o perioadă de 49 ani, către S.C. COREAL S.A., a terenului ce 
aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 1880 mp, aferent Restaurantului 
“Ciobănaşul”, situat în Parcul “Nicolae Romanescu”, identificat în anexa la această hotărâre. 

 Tot prin această hotărâre s-a stabilit că valoarea de pornire a negocierii directe pentru stabilirea 
redevenţei va fi stabilită prin raport de evaluare, ce va fi supus aprobării Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

 Autorităţile publice locale intenţionează să realizeze o nouă amenajare a parcului Nicolae 
Romanescu în jurul lacului de agrement şi ca atare nu mai este oportună concesionarea întregului teren în 
suprafaţă de 1880mp ci doar a terenului ocupat de construcţiile definitive ce compun Restaurantul 
Ciobănaşul, respectiv suprafaţa de 505mp ce se compune astfel: 

 -suprafaţa de 266mp ocupată de construcţia C1 
 -suprafaţa de 37mp ocupată de construcţia C2 
 -suprafaţa de 202mp ocupată de construcţia C3 
 Din acest motiv se impune revocarea HCL nr. 17/28.01.2010 şi HCL nr. 227/24.06.2010, în 

vederea aprobării concesionării prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A., a terenului în suprafaţă 
de 505mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, ocupat de construcţiile C1, C2 şi C3 ale 
Restaurantului “Ciobănaşul” din Parcul “Nicolae Romanescu”. 

 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile  noului Cod Civil, ale Legii nr.50/1991, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuintelor, şi cu art. 36 alin. (2) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. a, art. 61 alin. (2) 
şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administraţia publică locală, propunem  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- 1) Încetarea dreptului de administrare al R.A.A.D.P.F.L. Craiova a terenului aferent Restaurantului 
Ciobănaşul, în suprafaţă de 505mp, situat în Parcul Nicolae Romanescu, şi preluarea în 
administrare de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în vederea încheierii contractului 
de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Coreal S.A., terenul fiind 
identificat în Anexa la prezentul raport; 

- 2) Aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 1 an, către S.C. COREAL S.A., 
în vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului Ciobănaşul, a terenului în suprafaţă 
de 505mp situat în Parcul Nicolae Romanescu, teren identificat în anexa la prezentul raport; 

- 3) Preţul de pornire a negocierii va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi însuşit de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova; 

- 4) S.C. Coreal S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de negociere, 
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contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului în suprafaţă de 505mp, calculată conform 
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi legislaţiei în vigoare; 

- 5) Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze contractual de 
concesiune a terenului prevăzut la punctul 2 din prezentul raport, să desemneze comisia de 
negociere a preţului concesiunii (redevenţa) terenului, să reprezinte Municipiul Craiova în faţa 
notarului public privind notarea contractului de concesiune la O.C.P.I. Dolj şi a efectuării 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege; 

- 6) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea efectuarea procedurilor 
de procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către S.C. 
COREAL S.A.; 

- 7) Revocarea HCL nr. 17/28.01.2010 şi HCL nr. 227/24.06.2010. 
        
 
 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 ŞEF SERVICIU, 
     IONUŢ GÂLEA                                                                           DANIELA RADU 
 
                                                                                                              
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur.  Ionuţ Gâlea 
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